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1. An bhfuil tú:
Baineann

Fireann

2. Luaigh d’aois i mblianta iomlána:

de

7. a) Conas a thaistealaíonn tú ar
scoil de ghnáth? (Roghnaigh freagra
amháin)
Siúl
Bus
Carr
Rothar

Iarnród/Dart/Luas
Bád
Eile (tabhair sonraí
.....................)

7. b) Cá fhad a thógann sé ort
taisteal chun na scoile de ghnáth?
(Freagair go dtí an nóiméad is gaire)

3. Cén lámh lena scríobhann tú?
Lámh dheas
Lámh chlé
Ceachtar (comhdheasach)
4. a) Cá mhéad teanga inar féidir leat
gnáthchomhrá a bheith agat?

4. b) Sonraigh na teangacha sin san
ord is fearr a labhraíonn tú iad:

nóiméad

8. a) Cén meáchan atá i do mhála
scoile inniu? (Freagair go dtí aonad
deachúlach amháin.)
Meáchan mála scoile

Tá

Ar dhá ghualainn (e.g. mála
droma)
Ar ghualainn amháin
I mo láimh
Ar rothaí
Eile (tabhair sonraí:
.........................................)
9. An bhfuil tú in ann gléas ceoil a
sheinm?

Níl

Tá

Má fhreagair tú ‘Tá’, tabhair

Níl

Má fhreagair tú ‘Tá’, luaigh an
PRÍOMH-ghléas ceoil atá agat.

sonraí:
5. Comhlánaigh na tomhais seo a
leanas, freagair go dtí an deichiú cm
is gaire:
Airde

.................cm

Fad na coise deise

.................cm

Géag–réise oscailte

.................cm

Imlíne do rosta
.................cm
Lámh-réise oscailte na
láimhe lena scríobhann tú .................cm

6. Scríobh síos uimhir ina bhfuil dhá
dhigit.

Ceol a íoslódáil nó éisteacht le ceol ar
líne
Físeán ar líne a íoslódáil nó féachaint ar
fhíseán ar líne (e.g. YouTube, iPlayer,
Netflix, etc.)
Cluiche (cluichí) ar líne a imirt
Bheith i dteagmháil le cairde (e.g. trí
theachtaireachtaí meandracha,
Facebook, Bebo, etc.)
Taighde a dhéanamh ar ábhair a
bhaineann le hobair scoile
Bheith ar líne ach gan ceann ar bith de
na gníomhaíochtaí thuas a dhéanamh
Gan a bheith ar líne le seacht lá anuas

12. a) Cad é an dath nádúrtha atá ar
do chuid gruaige?
Donn Éadrom
Dúdhonn
Fionn

.................kg

8. b) Conas a iompraíonn tú do mhála
scoile?

4. c) An bhfuil aon teanga ba mhaith
leat a fhoghlaim ach nach bhfuil ar fáil
faoi láthair i do scoil?

11. Le 7 lá anuas, cé acu de na
gníomhaíochtaí ar líne seo a leanas atá
déanta agat?

...................................................................
10. Cé acu seo a leanas atá agat? (Is
féidir leat tic a chur i níos mó ná
Teilifíseán i do sheomra leapa
Do sheinnteoir MP3 féin e.g. iPod
Rochtain ar an Idirlíon ó do
ghuthán póca
Do leathanach féin ar Facebook
Do leathanach féin ar Twitter
Do leathanach féin ar Bebo
Skype ar ríomhaire sa bhaile
Consól cluichí sa bhaile e.g.
PlayStation, Xbox, Nintendo
Níl ceann ar bith agam

Dubh
Rua
Eile

12. b) An bhfuil ruaim (dath) ar do
chuid gruaige faoi láthair?
Tá

Níl

12. c) Cá fad ó shin a bearradh do
chuid gruaige?
s(h)eachtain/seachtaine

12. d) Cá mhéad a chaith tú ar an
mbearradh gruaige sin?
€0 - €9.99
€10 - €19.99
€20 - €29.99

€30 - €39.99
€40 - €49.99
€50 nó níos mó

13. Dá bhféadfá páirt a ghlacadh sna
Cluichí Oilimpeacha, cén spórt ar
mhaith leat ionadaíocht a dhéanamh
d’Éirinn ann?
Saighdeoireacht
Lúthchleasaíocht
Badmantan
Cispheil
Dornálaíocht
Curachóireacht
Rothaíocht
Tumadóireacht
Eachaíocht
Pionsóireacht
Haca páirce
Peil
Gleacaíocht
Liathróid láimhe
Júdó
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Peantatlan nuaaimseartha
Rámhaíocht
Seoltóireacht
Lámhach
Snámh
Snámh
comhthrátha
Leadóg bhoird
Taekwondo
Leadóg
Trí-atlan
Eitpheil
Póló uisce
Tógáil meáchain

